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ABSTRAK 

 

Rifa‟i, A. Aplikasi Sensor Tekanan Gas dalam Alat Ukur Kapasitas Vital Paru-

paru Skripsi, Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Sukiswo Supeni Edi, M.Si, 

Pembimbing II: Sunarno, S.Si M.Si  

Kata kunci: Sensor Tekanan Gas MPX 5100, Kapasitas dan Volume Paru-paru. 

 

Volume dan kapasitas paru-paru manusia hanya  dipengaruhi oleh usia dan 

jenis kelamin. Tetapi selain itu, faktor penyakit dan aktifitas seseorang  juga dapat 

mempengaruhi kapasitas paru-paru. Volume paru-paru berhubungan dengan 

ukuran badan seseorang, dimana seorang yang tubuhnya besar mempunyai paru-

paru yang besar. Volume paru-paru ditentukan juga oleh luas permukaan tubuh 

untuk pertukaran gas. Volume paru-paru berhubungan dengan ukuran badan 

seseorang, dimana seorang yang tubuhnya besar mempunyai paru-paru yang 

besar. Volume paru-paru ditentukan juga oleh luas permukaan tubuh untuk 

pertukaran gas. 

Pada penelitian ini sensor tekanan gas MPX5100 diaplikasikan dalam alat 

ukur volume dan kapasitas paru-paru, dengan mengunakan ATmega16 sebagai 

pengendali utama dan LCD sebagai tampilannya. Keunggulan dari sensor tekanan 

gas MPX5100 adalah hanya dengan tiupan kecil saja sudah mempengaruhi 

tegangan keluarannya.  

Alat yang dibuat dikalibrasi dengan Spirometer udara  sebagai pembanding. 

Dari kalibrasi alat didapatkan persamaan yang kemudian dimasukan dalam 

program ATmega agar hasil detektor sesuai dengan alat yang telah ada. Sinyal 

respirasi yang diberikan pada sensor di konversi menjadi nilai kapasitas vital 

paru-paru dalam bentuk angka digital pada layar LCD. Setelah melalui proses 

kalibrasi alat digunakan untuk menguji kapasitas dan volume seseorang. 

Berdasarkan pengambilan data, kapasitas dan volume paru-paru seseorang tidak 

hanya dipengaruhi oleh usia saja, aktifitas serta berat badan seseorang 

mempengaruhi kapasitas paru-paru seseorang. Karena lebar rongga dada 

seseorang yang mempengaruhi kapasitas paru-paru seseorang. Berdasarkan 

analisis data ketelitian alat ukur volume dan kapasitas paru-paru sebesar 98,6%.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tubuh manusia atau  organ tubuh merupakan sebuah mesin yang sangat 

luar biasa, karena memiliki organ penyusun tubuh  yang memiliki fungsi dan 

kegunaan masing-masing. Salah satu organ penting dalam tubuh manusia 

adalah paru-paru yang memiliki fungsi sebagai tempat penukaran gas. Setiap 

organ tubuh memerlukan O2 untuk bekerja dan mengeluarkan sisa produksi 

(CO2). Paru-paru menunjukkan fungsi fisiologis untuk menukar O2 dan CO2. 

Jantung yang memompa darah membawa O2 menuju organ  dan memindahkan 

CO2 dari organ tubuh yang akan diganti oleh O2 di paru-paru. Tubuh manusia 

tidak dapat menghasilkan O2 sendiri, oleh karena itu manusia bernapas untuk 

mengambil O2 dari alam. Ketika proses menghirup dan menghembuskan udara 

pada keadaan normal (diam) hanya mengunakan kurang dari 20% sirkulasi 

pernapasan, namun pada saat beraktifitas (tidak diam) proses pernapasan akan 

menjadi dua kali lipat dari keadaan diam.  

Pada umumnya volume dan kapasitas paru-paru manusia hanya  

dipengaruhi oleh usia dan jenis kelamin. Tetapi selain itu, faktor penyakit dan 

aktifitas seseorang  juga dapat mempengaruhi kapasitas paru-paru. Seorang 

atlet dan pekerja bangunan atau kuli memiliki kapasitas paru-paru yang 

berbeda dibandingkan seorang pekerja kantoran. Seorang yang mempunyai  

penyakit paru-paru atau asma juga mempunyai kapasitas paru-paru yang 
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berbeda dibandingkan dengan orang normal. Pada orang yang memiliki 

penyakit asma (emfisema), diameter saluran udara pada paru-parunya 

menyempit, sehingga aliran udara yang keluar masuk paru-paru menjadi 

berkurang. Hal tersebut mengakibatkan adanya penurunan kapasitas paru-

parunya. 

Volume paru-paru juga berhubungan dengan ukuran badan seseorang, 

dimana seorang yang tubuhnya besar mempunyai ukuran paru-paru yang besar, 

karena volume paru-paru ditentukan oleh luas permukaan tubuh untuk 

pertukaran gas. Pada kondisi normal laju respirasi selama istirahat dalam 

lingkungan termonetral yaitu 12 kali per menit, wanita bernafas 20 kali per 

menit dan anak-anak 60 kali per menit. Dengan demikian volume udara 

pernapasan dalam satu menit (minute ventilation) sama dengan 6 liter. Namun 

pada saat latihan yang intesif laju respirasi meningkat 35-45 kali per menit. 

Seorang atlet yang terlatih memiliki laju respirasi 60-70 kali per menit selama 

latihan maksimal, volume tidalnya juga akan meningkat 2 liter atau lebih 

selama latihan. Beberapa penelitian melaporkan bahwa volume ventilasi paru-

paru dalam satu menit dapat mencapai 200 liter, bahkan pada atlet football 

profesional dapat mencapai 208 liter. 

Peralatan yang dapat digunakan untuk mengukur volume udara yang 

masuk dan keluar dari paru-paru adalah spirometer. Cara penggunaan 

spirometer cukup mudah yaitu seseorang disuruh bernafas (menarik nafas dan 

menghembuskan nafas) di mana hidung orang itu ditutup. Dari perbedaaan 

tekanan udara yang diberikan seseorang ketika bernafas menyebabkan tabung 
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yang berisi udara akan bergerak naik turun, sementara itu drum pencatat 

bergerak memutar (sesuai jarum jam) sehingga alat akan mencatat grafik 

pernapasan (sinyal respirasi) sesuai dengan gerak tabung yang berisi udara. 

Skema peralatan dan hasil pembacaan sinyal respirasi dapat dilihat pada 

Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Gambar 1.1 Spirometer air  

(Gabriel, 1996; 63) 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Gambar 1.2 Spirometer udara 

Grafik yang dihasilkan dari proses pernafasan melalui spirometer air disebut 

sinyal respirasi. Sinyal respirasi merupakan sinyal yang terjadi kerena adanya 

proses penghirupan dan penghembusan udara, sehingga dapat digunakan untuk 
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mengetahui volume dan kapasitas paru-paru. Namun untuk membaca grafik 

yang dihasilkan oleh sepirometer air tersebut tidaklah mudah, karena lebar 

pengukuran tidak dalam satu satuan melainkan ratusan bahkan ribuan, seperti 

yang terlihat pada  Gambar 1.1.(b). 

Selain spirometer air, ada peralatan yang lebih mudah digunakan yaitu 

spirometer udara. Data atau hasil pengukurannya, langsung bisa terbaca tetapi 

masih bersifat analog. Terdapat beberapa kelemahan dari spirometer udara 

yaitu: hasil pembacaannya mempunyai resolusi yang rendah, karena skala  

ukuran yang dapat dibaca sebesar 100 satuan, sulit untuk menentukan 

ketepatan volume paru-paru, karena masih dikatakan masih mengunakan 

jarum. Harus mereset ke nilai 0 lagi ketika akan mengunakannya kembali. Dari 

pemaparan tersebut, perlu diciptakan alat spirometer digital yang mempunyai 

ketelitian dan akurat pembacan data yang baik. 

Melihat perkembangan teknologi sekarang, tidak menutup kemungkinan 

dirancang sebuah alat digital yang mudah digunakan untuk mengukur nilai 

volume dan kapasitas paru-paru. Dengan diciptakannya mikrokontroller yaitu 

sebuah chip yang dapat melakukan pemrosesan data secara digital, tentunya 

membuat alat ukur tersebut bukanlah hal yang mustahil lagi. Namum 

mikrokontroller tidak dapat membaca besaran fisis secara langsung, oleh 

karena itu diperlukan sebuah alat yang dapat mengubah besaran fisis (sinyal 

respasi) menjadi sinyal analog sehingga dapat dibaca oleh mikrokonroller yang 

disebut sensor. 
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Sensor yang dapat mendeteksi adanya perubahan tekanan udara akibat 

proses pernapasan (sinyal respirasi) adalah sensor tekanan gas. Pada penelitian 

ini dipilihlah sensor tekanan gas mengunakan bahan Silicon Stress Stain Gauge 

tipe MPX5100. Dipilihnya sensor ini karena sensor ini peka terhadap tekanan 

rendah, hanya dengan  tiupan  kecil  saja dapat mempengaruhi tegangan output 

yang dihasilkan.  

1.2 Permasalahan 

Permasalahan yang diambil  adalah: pemanfaatan sensor tekanan gas 

MPX5100 sebagai alat ukur volume dan kapasitas paru-paru secara cepat dan 

akurat berbasis mikrokontroler ATMega12. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan menghasilkan gambaran 

dimensi permasalahan yang begitu luas, sehingga perlu adanya pembatasan 

masalah. Pembatasan masalah pada penelitian ini dititik beratkan 2 hal: 

1. Penganbilan data rancang bangun alat ukur mengunakan metode tiup pada 

sensor tekanan gas. 

2. Pengujian data dan uji coba alat hanya dikhususkan orang dewasa. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang  alat yang mampu untuk 

memberikan informasi secara akurat dan ditampilkan dalam bentuk  angka nilai 

volume dan kapasitas paru-paru berbasis microcontroler ATMega16 dengan 

menggunakan sensor MPX5100. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

(1) Memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi tentang 

kapasitas dan volume paru-paru seseorang secara akurat yang ditampilkan 

dalam bentuk angka digital pada layar LCD. 

(2)  Memberikan pengetahuan tentang tatacara pengubahan sinyal analog ke 

sinyal digital serta tatacara menampilkan karakter ke LCD. 

(3) Sebagai sarana belajar dan mengaplikasikan teknologi mikrocontroller dan 

sensor tekanan gas MPX5100. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi disusun untuk memudahkan pemahaman 

tentang struktur dan isi skripsi. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu: bagian pendahuluan skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi.  

(1) Bagian pendahuluan skripsi, terdiri dari: halaman judul, sari (abstrak), 

halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.  

(2) Bagian isi skripsi, terdiri dari lima bab yang disusun dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I.  Pendahuluan, berisi alasan pemilihan judul, perumusan 

permasalahan, batasan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika skripsi.  

BAB II. Landasan Teori, berisi teori-teori yang mendukung penelitian. 
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BAB III. Metode Penelitian, berisi tentang tempat dan waktu pelaksanaan 

penelitian,  desain alat, karakterisasi, dan metode analisis data.   

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalam bab ini dibahas 

tentang  hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan setelah dianalisis  

dengan rumus yang sesuai dan pembahasan hasil penelitian tersebut.  

BAB V. Simpulan dan Saran, berisi tentang simpulan dan saran-saran dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan.  

(3) Bagian akhir, memuat tentang daftar pustaka yang digunakan dalam 

menyelesaikan skripsi ini dan lampiran-lampiran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Mekanisme Pernapasan 

Kegiatan inspirasi dan ekspirasi atau menghirup dan 

menghembuskan udara dalam bernapas hanya menggunakan sekitar 500 

cc volume udara pernapasan (kapasitas tidal = ± 500 cc). Kapasitas tidal 

adalah jumlah udara yang keluar masuk paru-paru pada pernapasan 

normal. Namun dalam keadaan ekstrim atau olah raga, siklus pernapasan 

memerlukan sekitar 1500 cc udara pernapasan (expiratory reserve 

volume). Secara perhitungan matematis Kapasitas Total Paru-paru (KTP) 

dapat ditentukan dengan cara mengukur hiperventilasi maksimal dalam 

satu menit, atau dengan kata lain Kapasitas Vital (KV) ditambah Volume 

Residual (KR). Jadi nilai Kapasitas Total Paru-paru (KTP) = KV + VR. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Mekanisme respirasi inspirasi dan ekspirasi 

(Hernawati, 2008) 
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Sewaktu menghirup udara (inspirasi) dinding dada secara aktif 

tertarik keluar oleh pengerutan dinding dada, dan sekat rongga dada 

(diafragma) tertarik ke bawah. Berkurangnya tekanan di dalam paru-paru 

menyebabkan udara mengalir ke paru-paru. Hembusan napas keluar 

(ekspirasi) disebabkan mengkerutnya paru-paru dan diikuti rongga dada 

yang menyusut. Tekanan udara yang meningkat di dalam paru-paru 

memaksa udara keluar dari paru-paru.  

Paru-paru menyatu dengan rongga dada dengan sistem kedap 

udara, sehingga mengembang dan menyusutnya volume paru-paru juga 

diikuti oleh pengembang dan menyusutnya rongga dada. Tekanan antara 

paru-paru dan dinding dada disebut tekanan intrapleural atau 

intrathoacic. Tekanan udara dalam paru-paru berbanding terbalik  

dengan tekanan di luar paru-paru. Perubahan tekanan paru-paru 

dipengaruhi oleh perubahan volume paru-paru, hubungan antara 

perubahan volume dan tekanan paru-paru hampir linier dan dibatasi oleh 

elastisitas organ paru-paru. Elastisitas sistem pernapasan ditentukan oleh 

kemampuan dari tekanan paru dan  perubahan volume paru-paru: 

 …(1) 

dengan  
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Gambar 2.2. gravik hubungan perubahan volume dan tekanan dalam 

paru-paru 

 

Saat keadaan normal volume paru-paru manusia mencapai 4500 

cc, yang disebut sebagai kapasitas total udara pernapasan manusia. Pada 

keadaan normal,  kegiatan inspirasi dan ekspirasi dalam pernapasan 

hanya mengunakan 500 cc volume udara pernapasan atau disebut 

kapasitas tidal.  Dari 500 cc udara pernapasan yang digunakan untuk 

alveolus hanya sebesar 350 cc saja, sisanya hanya mengisi saluran 

pernapasan.  

Walaupun demikian, kapasitas vital udara yang digunakan 

dalam proses bernapas mencapai 3500 cc, yang 1000 cc merupakan sisa 

udara yang tidak dapat digunakan tetapi senantiasa mengisi bagian paru-

paru sebagai residu atau udara sisa. Kapasitas vital adalah jumlah udara 

maksimun yang dapat dikeluarkan seseorang setelah mengisi paru-

parunya secara maksimum. 

Metode sederhana untuk meneliti besarnya kapasitas  paru 

adalah merekam volume  pergerakan  udara  yang  masuk  dan  keluar  
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dari  paru,  dengan  proses  yang dinamakan spirometri, dengan 

menggunakan spirometer. Dari spirometri didapatkan dua istilah yaitu 

volume dan kapasitas paru (Astrand. 1970).  

Berdasarkan Gambar  2.1, volume paru-paru terbagi menjadi 4 

bagian, yaitu:  

1. Volume Tidal adalah volume udara yang diinspirasi atau 

diekspirasi pada setiap kali pernapasan normal. Besarnya ± 500 

cc pada rata-rata orang dewasa.  

2. Volume  Cadangan  Inspirasi  adalah  volume  udara  ekstra  yang  

diinspirasi  setelah volume tidal, dan biasanya mencapai ± 3000 

cc.  

3. Volume  Cadangan  Eskpirasi  adalah  jumlah  udara  yang  masih  

dapat  dikeluarkan dengan  ekspirasi  kuat  pada  akhir  ekspirasi  

normal,  pada  keadaan  normal  besarnya ± 1100 cc.  

4. Volume Residu, yaitu volume udara yang masih tetap berada 

dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat. Besarnya ± 1200 ml 

(Astrand. 1970).  

Kapasitas  paru  merupakan  gabungan  dari  beberapa  volume  

paru  dan  dibagi menjadi empat bagian, yaitu:  

1. Kapasitas  Inspirasi,  sama  dengan  volume  tidal  +  volume  

cadangan  inspirasi. Besarnya  ± 3500  cc,  dan  merupakan  

jumlah  udara  yang  dapat  dihirup  seseorang mulai  pada  
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tingkat  ekspirasi  normal  dan  mengembangkan  paru  sampai  

jumlah maksimum.  

2. Kapasitas  Residu  Fungsional,  sama  dengan  volume  cadangan  

inspirasi  +  volume residu. Besarnya ± 2300 cc, dan merupakan 

besarnya udara yang  tersisa dalam paru pada akhir eskpirasi 

normal.  

3. Kapasitas Vital,  sama  dengan  volume  cadangan  inspirasi +  

volume  tidal +  volume cadangan  ekspirasi.  Besarnya  ± 4600  

cc,  dan  merupakan  jumlah  udara  maksimal yang  dapat  

dikeluarkan  dari  paru,  setelah  terlebih  dahulu  mengisi  paru  

secara maksimal dan kemudian mengeluarkannya sebanyak-

banyaknya.  

4. Kapasitas Paru Total, sama dengan kapasitas vital + volume 

residu. Besarnya ± 5800 cc,  adalah   volume maksimal dimana 

paru dikembangkan  sebesar mungkin dengan inspirasi paksa 

(Astrand. 1970).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Diagram perhitungan kapasitas dan volume paru-paru 
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2.2. Hukum-hukum yang berlaku dalam pernapasan 

Beberapa hukum fisika dapat menjelaskan proses mekanisme 

pernapasan atau proses inspirasi dan ekspirasi. Hukum-hukum tersebut 

antara lain, 

2.2.1.  Hukum Difusi Gas  

Hukum difusi gas ini penting untuk menjelaskan pertukaran gas 

dalam paru-paru, baik saat inspirasi maupun ekspirasi. Hukum ini 

mengatakan bahwa gas akan berdifusi dari tempat yang bertekanan 

parsialnya tinggi ke tempat yang tekanan parsialnya rendah. Selanjutnya 

kecepatan berdifusi ditentukan oleh besarnya selisih tekanan parsial 

tersebut dan tebalnya dinding pemisah. Denagn persamaan : 

x

C
DAJ




  

dengan  J = Laju difusi 

   D = konstanta Pembanding 

   A = Luas Penampang 

   C = Konsentrasi rata-rata 

   x  = Jarak. 

2.2.2. Hukum Boyle  

Gas ideal bermassa m pada temperature konstan dapat 

disimpulkan apabila terjadi perubahan volume akan diikuti oleh 

perubahan tekanannya. Pada saat inspirasi volume paru-paru meningkat, 

sedangkan tekanan intrapleura mengalami penurunan. Hal ini akan 

berkebalikan pada saat ekspirassi, dimana jumlah volume udara dalam 
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paru-paru menurun namun tekanan intrapleura akan meningkat. 

Pernyataan tersebut dapat dinyatakan dengan:  

TCPV   …(2) 

dengan P  = pressure atau tekanan, 

V = volume, 

C = constant atau tetapan, 

T = temparatur. 

2.2.3. Hukum Dalton   

Hukum ini digunakan untuk menghitung tekanan parsial gas 

dalam suatu campuran gas, tiap-tiap membentuk konstribusi tekanan total 

seakan-akan gas berada sendiri.  Dengan kata lain hukum ini mengatakan 

bahwa tekanan total suatu campuran gas sama dengan jumlah tekanan 

parsial gas-gas penyusun campuran tersebut. Secara matematis dapat 

dinyatakan dalam persamaan, 

nt PPPP  ....21  …(3) 

dengan   tP  = tekanan total campuran gas, 

 nPPP ,, 21 = tekanan parsial masing-masing gas  

2.3. Mikrokontroler ATMega16 

Microcontroller merupakan sebuah chip yang dapat melakukan 

pemrosesan data secara digital serta pengontrolan rangkaian elektronik 

sesuai dengan perintah bahasa tertentu yang disimpan pada IC. 

Microcontroller dilengkapi dengan Central Processing Unit (CPU), 

memori internal serta sarana input/output (I/O). Microcontroller 
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memiliki tipe yang berbeda tergantung pada kegunaannya. Dalam 

perkembangan teknologi, microcontroller tipe ATmega16 sangat 

dibutuhkan. Microcontroller keluarga AVR tipe ATMega16 memiliki 

dua USART (Universal Synchrounous/ Asynchrounous Receiver/ 

Transmitter) untuk komunikasi serial. Adapun data sheet ATmega16 

dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Datasheet ATMega16 

(www.atmel.com) 

No kaki 

ATmega16 
Fungsi Keterangan 

1 – 8 PB0 – PB7 Masukan B 

9 Reset Kembali ke pengaturan awal 

10 – 17 PD0 – PD7 Masukan D 

18 – 19 XTAL1 - XTAL2 Masukan atau keluaran memperbesar osilasi 

20 Gnd Ground 

21 – 28 PC0 – PC7 Masukan C 

29-31 PE0-PE2 Masukan E 

32 – 39 PA0 – PA7 Masukan A 

40 Vcc Tegangan masukan 5 Vdc 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Mikrokontroler ATMega16 

(www.atmel.com) 

http://www.atmel.com/
http://www.atmel.com/
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2.4. Sensor Tekanan 

Sensor tekanan merupakan sensor yang memiliki transduser 

mengukur tegangan kawat, dimana mengubah tegangan mekanis 

menjadi sinyal listrik. Dasar penginderaannya pada perubahan tahanan 

pengantar (transduser) yang berubah  akibat perubahan panjang dan 

luas penampangnya. Strain gauge adalah sebuah contoh transduser 

pasif yang mengubah pergeseran mekanis menjadi perubahan tahanan. 

Sensitivitas sebuah strain gauge dijelaskan dengan suatu karakteristik 

yang disebut faktor gauge (factor gauge), K, yang didefinisikan 

sebagai perubahan satuan tahanan dibagi dengan perubahan satuan 

panjang  

 

  ... (4) 

dengan 

 

 

Perubahan tahanan R pada sebuah konduktor yang penjangnya  

l  dapat dihitung dengan menggunakan persamaan bagi tahanan dari 

sebuah konduktor yang penampangnya serba sama, yaitu: 

    ... (5) 

 

dengan 

 

K   = faktor gauge, 

R   =  tahanan nominal gauge, 

∆R = perubahan panjang gauge 

L = panjang nominal 

∆L =perubahan panjang 

ρ = tahanan spesifik bahan konduktor 

l  = panjang konduktor 

d = deameter. 

d  = diameter konduktor 



17 
 

Tarikan (tensior) terhadap konduktor menyababkan pertambahan panjang 

l  dan pengurangan secara bersamaan pada deameter d . 

Strain gauge adalah sejenis bahan yang nilai tahanannya dapat 

naik ketika dia meregang (membesar) atau turun ketika menyempit. 

Perubahan tahanan ini bisa dikonversi menjadi perubahan tegangan 

listrik dengan menggunakan rangkaian Jembatan Wheatstone. Untuk 

mengukur tekanan, Strain gauge ini kemudian dipasang pada permukaan 

diapragma, ketika tekanan bekerja pada diapragma dan diapragma  

melengkung maka strain gauge juga ikut melengkung, nilai tahanan 

strain gauge berubah dan berarti tegangan keluaran juga akan ikut 

berubah.   

2.5. Sensor Tekanan Gas MPX5100 

Sensor tekanan gas strain gauge dengan tipe MPX5100 

merupakan sensor tekanan yang peka terhadap tekanan rendah, hanya 

dengan tiupan saja dapat mempengaruhi tegangan output yang 

dihasilkan, sensor ini mengunakan bahan Silicon Stress Stain Gauge. 

MPX5100 adalah Strain gauge jenis piezoresistif tranducer berbahan 

silicon yang terintegrasi dalam sebuah chip, bekerja pada tekanan 0 kPa 

sampai 100 kPa (0 psi sampai 14,5 psi) atau 15 kPa  sampai 115 kPa 

(2,18 psi sampai 16,68 psi) dengan tegangan output 0,2 volt sampai 4,7 

volt.  
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Gambar 2.5. Komponen sensor tekanan gasMPX5100 

(www.FreescaleSemiconductor.com) 

 

Gambar 2.6. Dimensi sensor  tekanan gas MPX5100 

(www.FreescaleSemiconductor.com) 

Sensor tekanan ini didesain untuk aplikasi range yang lebar, 

terutama bekerja pada mikrokontroller atau mikroprosesor dengan sinyal 

analog maupun sinyal digital, sensor ini terbuat dari elemen tranducer 

tunggal yang dikombinasikan menggunakan teknik micromachining 

dengan logam film tipis dan diproses secara bipolar untuk menghasilkan 

output sinyal analog level tinggi yang akurat dan proporsional untuk 

aplikasi tekanan. Adapun konfigurasi pin-pin pada kaki komponen ini 

adalah sebagai berikut, 

 

http://www.freescalesemiconductor.com/
http://www.freescalesemiconductor.com/
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Tabel 2.2 Pin Number dari MPX5100 

(www.FreescaleSemiconductor.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Grafik hubungan antara tekanan dan tegangan keluaran sensor. 

(www.FreescaleSemiconductor.com) 

2.6. LCD 

Pada modul LCD, penggunaanya telah distandarisasi oleh 

perusahaan pembuatnya. Hal ini terkait dengan chips kontroler yang telah 

dipasang dan berfungsi untuk mengontrol pada penulisan karakter dalam 

LCD tersebut, sehingga masalah intinya adalah menjalankan chips 

kontroler di dalam perangkat tersebut yang instruksinya telah ditetapkan. 

Pada perkembangannya konfigurasi pin dan sistem komunikasi data pada 

modul LCD menuju ke standarisasi umum sehingga dari berbagai jenis 

PIN NUMBER 

1 Vout 

2 Gnd 

3 Vs 

4 N/C 

5 N/C 

6 N/C 

http://www.freescalesemiconductor.com/
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modul LCD yang ada memiliki konfigurasi dan sistem instruksi yang 

sama. 

Sedikitnya diperlukan 10 bit yang diperlukan untu menjalankan 

modul LCD. Pin-pin tersebut dapat dihasilkan melalui mikrokontroler 

atau interfacing melalui port-port dikomputer (PPI atau LPT). Untuk 

pengontrolan melalui komponen diskrit (TTL atau CMOS) jarang 

dilakukan mengingat diperlukannya variasi instruksi dan pewaktuan 

instruksi yang harus terukur. Dari 10 bit tersebut 2 pin digunakan untuk 

mengendalikan status (RS dan E) dan 8 bit untuk instruksi atau data 

karakter. Untuk aplikasi LED back-light (lampu latar) diaktifkan dengan 

menghubungkan A ke Vcc = 5 volt dan K dihubungkan ke ground atau 

diberi logika „0‟. Pada pengoperasikan LCD pin R/W melalui diberikan 

„0‟ ke ground karena LCD selalu ditulisi data. Gambar 2.5 menunjukkan 

sebuah modul LCD untuk tipe LCD 2x16 yaitu LCD dengan 2 baris dan 

16 kolom. 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Modul  LCD 2x16 
(Winoto, 2010: 194) 
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Gambar 2.9. Konfigurasi Pin LCD 

(http://embedtronix.com201101tutorial-interfacing-lcd-bagian-1) 

 

Tabel 2.4. Keterangan Pin LCD 

(Winoto, 2010: 194) 

Pin Simbol Fungsi 

1 Vss Power Supply (GND) 

2 Vdd/Vcc Power Supply (+5 V) 

3 Vee/Vo Contrast Adjust 

4 RS 0 = Intruction Input / 1 =Data Input 

5 R/W 
0 = Write to LCD Module /1 = Read 

From LCD Module 

6 E Enable Signal 

7 DB0 Data Pin 0 

8 DB1 Data Pin 1 

9 DB2 Data Pin 2 

10 DB3 Data Pin 3 

11 DB4 Data Pin 4 

12 DB5 Data Pin 5 

13 DB6 Data Pin 6 

14 DB7 Data Pin 7 

15 VB+ Back Light (+5 V) 

16 VB- Back Light (GND) 

 

2.7. Analog to Digital Converter (ADC) 

Analog to digital converter atau pengubah sinyal analog 

menjadi sinyal digital (ADC) adalah suatu alat yang mampu untuk 

mengubah sinyal atau tegangan analog menjadi informasi digital yang 

nantinya akan diproses lebih lanjut dengan komputer. Perlu dicatat 

bahwa data-data digital yang dihasilkan ADC hanyalah merupakan 

pendekatan proporsional terhadap masukan analog. Hal ini karena 

http://embedtronix.com201101tutorial-interfacing-lcd-bagian-1/
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tidak mungkin melakukan konversi secara sempurna berkaitan dengan 

kenyataan bahwa informasi digital berubah dalam step-step, 

sedangkan analog berubahnya secara kontinyu (Eko, 2003). 

ADC dengan resolusi 8 bit menghasilkan bilangan 0 sampai 

dengan 255 (256 bilangan dan 255 step), dengan demikian tidak 

mungkin menyajikan semua kemungkinan nilai-nilai analog. Jika 

sekarang resolusinya menjadi 20 bit maka akan terdapat 1.048.575 

step, semakin banyak kemungkinan nilai-nilai analog yang bisa 

disajikan. Perlu diingat, bagaimanapun juga pada sebuah step terdapat 

tak berhingga kemungkinan nilai-nilai analog untuk sembarang ADC 

yang dapat diperoleh didunia ini. Sehingga apa yang dibuat manusia 

(Human made) tidak akan pernah bisa menyamai kondisi di dunia 

nyata. 

2.8.  ADC (Internal) 

Salah satu keunggulan dari mikrokontroler ATmega16 adalah 

memiliki ADC (Analog to Digital Converter) internal. Fitur-fitur dari 

ADC internal mikrokontroler sebagai berikut: 

(1) Resolusi mencapai 10-bit 

(2) 0,5 LSB integral non-linearity 

(3) Akurasi mencapai ± 2 LSB 

(4) Waktu konversi 13-260 µs 

(5) 8 saluran ADC yang digunakan secara bergantian  

(6) Optional left adjusment untuk pembacaan hasil ADC 
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(7) Mode konversi kontinyu (free running) atau mode konversi 

tunggal (single convertion) 

(8) Interupsi ADC complete 

(9) Sleep mode noise canceler 

Sinyal input dari pin ADC akan dipilih oleh multiplexer 

(register ADMUX) untuk diproses oleh ADC. Karena converter ADC 

dalam chip hanya satu buah, sedangkan saluran input-nya ada delapan 

maka dibutuhkan multiplexer untuk memilih input pin ADC secara 

bergantian. ADC mempunyai rangkaian untuk mengambil sampel dan 

menahan tegangan input ADC sehingga dalam keadaan konstan 

selama proses konversi. ADC mempunyai catu daya yang terpisah 

yaitu pin AVCC-AGND. AVCC tidak boleh berbeda ±0,3 V dari Vcc. 

Operasi ADC membutuhkan tegangan referensi Vref dan 

clock FADC (register ADCSRA). Tegangan referensi eksternal pada 

pin AREF tidak boleh melebihi AVCC. Tegangan referensi eksternal 

dapat di-decouple pada pin Aref dengan kapasitor untuk mengurangi 

derau, atau dapat menggunakan tegangan referensi internal sebesar 

2,56 V (pin AREF diberi kapasitor secara eksternal untuk 

menstabilkan tegangan referensi internal). ADC mengonversi 

tegangan input analog menjadi tegangan digital selebar 10-bit. GND 

(0 Volt) adalah nilai minimum yang mewakili ADC dan nilai 

maksimum ADC diwakili oleh tegangan pada pin AREF minus 1 LSB. 

Hasil konversi ADC disimpan dalam register pasangan ADCH:ADCL. 
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Gambar 3.5 Digram Blok ADC Internal ATMega16 

(Eko, 2003) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat Penelitian 

a. Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi Jurusan Fisika FMIPA Unnes. 

b.  Laboratorium Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat FIK Unnes . 

c. Workshop Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Semarang. 

 

3.2 Perancangan Alat Penelitian 

3.2.1 Alat dan Bahan Penelitian 

a. Perangkat Keras (hardware): sensor tekanan gas MPX5100, microcontroller 

ATmega16, komunikasi serial RS232, PCB, protoboard, konektor DB 9, 

kabel, dan catu daya. 

b. Perangkat Lunak (software): Codevition AVR, Express PCB. 

3.2.2 Desain Perangkat Keras Alat Penelitian 

Perancangan perangkat keras alat pada penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Penelitian 

 

 

Sensor 

tekanan gas  

Mikrokontroler 

AVR16 

 

LCD 

 

ADC 

(internal) 
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Gambar 3.2 skema rangkaian  alat ukur paru-paru. 

Perancangan perangkat keras dari alat ini terdiri dari tiga bagian: 

1. Sensor tekanan gas MPX5100 

Sensor yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensor tekanan gas 

MPX5100. Cara kerja sensor ini bila ada perubahan tekanan pada sensor 

akibat tiupan maka sensor akan merespon kemudian mengubahnya dalam 

bentuk tegangan. Yang kemudian tegangan ini akan dibaca 

mikrokontroler. 
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Gambar 3.3. Dimensi sensor  tekanan gas MPX5100 

Tabel 3.1. Pin Number dari MPX5100 

 

 

 

 

 

 

 

2. ADC internal 

Analog to digital converter (ADC) adalah suatu alat yang mampu untuk 

mengubah sinyal atau tegangan analog menjadi informasi digital yang 

nantinya akan diproses lebih lanjut pada Mikokontroler. Berikut ini 

merupakan fitur-fitur dari ADC internal mikrokonteroler: 

a. Resolusi mencapai 10-bit 

PIN NUMBER 

1 Vout 

2 Gnd 

3 Vs 

4 N/C 

5 N/C 

6 N/C 
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b. 0.5 LSB integral non-linearity 

c. Akurasi mencapai ± 2 LSB 

d. Waktu konversi 13-260 µs 

e. 8 saluran ADC yang digunakan secara bergantian  

f. Optional left adjusment untuk pembacaan hasil ADC 

g. Mode konversi kontinyu (free running) atau mode konversi tunggal 

(single convertion) 

h. Interupsi ADC complete 

i. Sleep mode noise canceler 

3. Mikrokontroler AVR ATmega 16  

Mikrokontroler sebagai otak dari keseluruhan rangkaian. Salah satu 

keunggulan dari mikrokontroler ATmega16 adalah memiliki ADC 

(Analog to Digital Converter) internal. ADC pada mikrokontroler ini 

terdapat di Port A yang berjumlah delapan pin. Dalam penelitian ini 

sensor gas dihubungkan dengan pin 0 dan pin 1. Adapun datasheet 

ATmega16 dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Pin Number ATmega16 

No kaki 

ATmega16 
Fungsi Keterangan 

1 – 8 PB0 – PB7 Masukan B 

9 Reset Pengaturan awal 

10 – 17 PD0 – PD7 Masukan D 

18 – 19 XTAL1 - XTAL2 
Masukan atau keluaran memperbesar 

osilasi 

20 Gnd Ground 

21 – 28 PC0 – PC7 Masukan C 

29-31 PE0-PE2 Masukan E 

32 – 39 PA0 – PA7 Masukan A 

40 Vcc Tegangan masukan 5 Vdc 

 

4. Display LCD 

Liquid Crystal display (LCD) berfungsi menampilkan besaran dari 

sensor. Berikut rangkaian dari LCD: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Rangkaian Liquid Crystal Display (LCD) 
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Liquid Crystal Display (LCD) memilki 16 pin. LCD ini hanya bisa 

menampilkan 16 karakter huruf. Modul ini terdiri dari 8 bit masukan data 

(D0 – D7), 1 bit masukan perintah register (RS), 1 bit sinyal enable (E), 1 

bit masukan sinyal baca atau tulis (R/W), sebuah masukan catu positif 

(Vcc), ground, masukan pengatur kecerahan (Vee), dan dua buah masukan 

catu penerangan. 

3.3 Pemrograman Sistem 

Mikrokontroller ATMega16 merupakan otak dari perancangan alat 

pengukur kapasitas vital paru-paru dengan sensor tekanan gas MPX5100 ini. 

Pada tahap ini software yang digunakan dalam penulisan program yang akan 

dimasukan ke dalam mikrokontroller  adalah Code Vision AVR version 2.03.4 

Standard. Sistem ini menggunakan bahasa C sebagai bahasa pemogramannya. 

Ada tiga komponen penting yang telah diintegrasikan dalam perangkat lunak ini: 

Compiler C, IDE (Integrated Development Environment), dan program 

generator. 

Berdasarkan spesifikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan 

pengembangnya, Compiler C yang digunakan hampir mengimplementasikan 

semua komponen standar yang ada pada bahasa C standar ANSI (seperti struktur 

program, jenis tipe data, jenis operator, dan library fungsi standar berikut 

penamaannya). Tetapi walaupun demikian, dibandingkan bahasa C untuk 

aplikasi komputer, compiler C untuk mikrokontroler ini memiliki sedikit 
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perbedaan yang disesuaikan dengan arsitektur AVR tempat program C tersebut 

ditanamkan (embedded).  

Setelah program selesai ditulis kemudian di-compile dalam ekstensi .HEX, 

kemudian digunakan software avrdude version 1.0.5 untuk men-download 

program tersebut ke dalam mikrokontroller ATMega16 dengan ISP downloader 

sebagai perangkat konektornya.  

3.4 Prinsip Kerja Alat Penelitian 

Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dijelaskan prinsip kerja alat ukur kapasitas 

vital  paru-paru sebagai berikut: fungsi kerja alat ukur kapasitas vital paru-paru 

mengunakan prinsip kerja dari sensor tekanan gas tipe MPX5100. Sensor tekanan 

gas strain gauge dengan tipe MPX5100 merupakan sensor tekanan yang peka 

terhadap tekanan rendah, hanya dengan tiupan saja dapat mempengaruhi 

tegangan output yang dihasilkan, sensor ini mengunakan bahan Silicon Stress 

Stain Gauge. MPX5100 adalah Strain Gauge jenis piezoresistif tranducer 

berbahan silicon yang terintegrasi dalam sebuah chip, bekerja pada tekanan 0 kPa 

sampai 100 kPa (0 psi sampai 14,5 psi) atau 15 kPa  sampai 115 kPa (2,18 psi 

sampai 16,68 psi) dengan tegangan output 0,2 volt sampai 4,7 volt. Output dari 

sensor akan diteruskan ke mikrokontroler, mikrokontroler yang digunakan adalah 

mikrokontroler mengunakan IC ATmega16. Mikrokontroler ATmega16 

berfungsi sebagai pengubah sinyal analog dari sensor menjadi sinyal digital dan 

kemudian mengolah sinyal digital menjadi program untuk menampilkan karakter 

pada layar LCD.  
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3.5 Kalibarasi Alat  

Kalibrasi alat adalah membandingkan rancang bangun alat ukur volume 

paru-paru dengan alat spirometer yang dimiliki oleh Laboratorium Ilmu 

kesehatan Masyarakat FIK Unnes. Adapun spesifikasi spirometer sebagai 

berikut: 

Nama : Spirometer 

Model : Riester 

Rentang pengukuran : 0-7000 cc 

Bahan  : Plastik 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.5. Spirometer Reister 

3.6 Metode Pengambilan Data 

Data yang diambil adalah besar volume udara  maksimal yang dikeluarkan 

atau diekspirasikan dari  paru-paru,  setelah  terlebih  dahulu  mengisi atau 

menarik nafas  secara maksimal dan kemudian mengeluarkannya sebanyak-

banyaknya.  
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3.7 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Diagram alir Penelitian

Mulai 

Hasil dan 

pembahasan 

Kalibasi 

Pembuatan 

hardware dan 

software 

 

Selesai 

YA 

TIDAK 

Penganbilan 

dan 

analisis data 



34 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 HasilPenelitian 

 Pada penelitian ini menghasilkan suatu alat ukur  kapasitas vital paru-paru 

berbasis mikrokontroller Atmega16 mengunakan aplikasi sensor tekanan gas tipe 

MPX5100, seperti terlihat pada Gambar 4.1, 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Alat ukur volume dan kapasitas paru-paru 

Keterangan Gambar 4.1: 

1. Display LCD 

2. Mikrokontroler ATmega 16 

3. Selang pernapasan 

4. Sensor MPX5100 

5. Op-Amp IC 741 

6. Catu daya  

2 

3 

4 

5 

6 

1 
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 Spesifikasialatukur volume dankapasitasparu-paru: 

1. Tegangan masukan : 5 volt 

2. Arus masukan : 10 mA 

3. Range deteksi : 0 - ± 4700 cc 

4. Penguatan tegangan : 10 kali, mengunakan IC741 

5. Waktu pengukuran : ± 10 detik. 

6. Display : LCD 16x2karakter 

7. Dimensi alat                        : tinggi6 cm, panjang19 cm, lebar12 cm,  

8. Massa alat : 1 kg.  

9. Panjang pipa pernapasan :  150 cm 

10. Ketelitian alat : 98,6% 

4.1.1 Pengujian Op-Amp 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Skema Op-Amp 

Pada penelitian ini tegangan keluaran dari sensor sangatlah kecil dengan 

tegangan keluaran 0-487 mV. Untuk dapat dibaca mikrokontroler, tegangan 

keluaran sensor yang kecil tersebut, harus dikuatkan sehingga tegangan 

keluarannya memenuhi syarat untuk masuk ke mikrokontroler. Penguat tegangan 
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yang digunakan adalah penguat tak membalik (non-inverting) mengunakan IC 

741dengan penguatan 10 kali. 

Penguatan tegangan 10 kali supaya tegangan keluaran tidak melebihi 5 volt. 

Data hasil pengujian penguat tegangan (Op-Amp) yang dihubungkan dengan 

sesnsor dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1Tabel hubungan tegangan masukan Op-Amp  

dan tegangan keluaran Op-Amp. 

 

No Masukan (mV) Keluaran (mV) 

1 0 0 

2 23 226 

3 45 448 

4 61 603 

5 92 912 

6 126 1246 

7 173 1728 

8 182 1809 

9 207 2063 

10 238 2378 

11 285 2846 

12 356 3557 

13 416 4156 

14 423 4228 

15 436 4352 

16 451 4503 

17 469 4672 

18 487 4856 

 

Dari tabel 4.1 dapat dilihat kenaikan tegangan keluaran dari sensor 

menyebabkan tegangan keluaran dari Op-Amp semakin besar. Perubahan tegangan 

tersebut dikarenakan adanya perubahan resistansi dari sensor karena adanya 
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tekanan udara dari luar. Hal inilah yang nantinya akan dijadikan sinyal masukan 

pada mikrokontroler dan diolah supaya dapat ditampilkan pada layar LCD 16X2 

karakter. 

4.1.2 Pengujian ADC 

Hasil pengujian tegangan masukan untuk ADC dengan data ADC dapat 

dilihat pada Tabel 4.2.Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa, semakin besar 

tegangan masukan ADC semakin besar pula nilai  ADC-nya. 

Tabel 4.2 Tabel hubungan antara tegangan masukan ADC  

dengan data keluaran ADC 

 

No Masukan (mV) Data ADC 

1 0 0 

2 226 013 

3 448 025 

4 603 033 

5 912 048 

6 1246 063 

7 1728 090 

8 1809 096 

9 2063 108 

10 2378 117 

11 2846 150 

12 3557 195 

13 4156 219 

14 4228 221 

15 4352 229 

16 4503 241 

17 4672 249 

18 4856 255 

Pengujian ADC internal mikrokontroler ATmega 16 dilakukan dengan cara 

membandingkan tegangan masukan ADC dengan data ADC. Tegangan masukan 
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1024
ref

in

v

v
ADC

ADC diambil dari tegangan keluaran penguat tegangan yang dihubungkan dengan 

sensor. Pada mikrokontroler ini tidak dibutuhkan ADC eksternal, karena sudah 

memiliki ADC internal. Konversi sinyal analog ke digital melalui proses 

perhitungan sebagai berikut, 

 

Vin adalah tegangan keluaran dari Op-Amp yang nilainya dipengaruhi oleh 

besar kecilnya tekanan yang diterima oleh sensor. Vref  adalah tegangan referensi 

nilainya 5 volt. Nilai 1024 didapatkan dari besarnya bit ADC yang digunakan, 

pada penelitian ini mengunakan 10 bit. 

4.1.2 Hasil Kalibrasi 

Kalibrasi dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran mengunakan 

alat yang dibuat dengan spirometer yang dimiliki oleh Laboratorium Ilmu 

Kesehatan Masyarakat FIK Unnes. Pada waktu pengujian alat ukur kapasitas paru-

paru dipasang pipa pernapasan pada sensor supaya responden mudah meniup, 

sehingga sensor dapat membaca tekakan udara yang diberikan responden sewaktu 

menghembuskan udara. Pada saat pengujian alat kapasitas paru-paru yang 

ditampilkan pada LCD nilainya selalu berubah-ubah, karena tekanan yang 

diberikan saat meniup pipa pernapasan tidak selalu tetap dan sensor membaca 

perubahan tersebut jadi tampilan pada LCD juga berubah-ubah. Respon sensor 

terhadap tekanan udara yang dihembuskan kurang dari 5 detik, dengan panjang 

pipa pernapasan sensor 150 cm. Hasil kalibrasi mengunakan sensor tekanan gas 

MPX5100 dengan spirometer dapat dilihat pada Gambar 4. 1 
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Gambar 4.3 Diagram Batang Antara Pengujian Alat Ukur dengan Spirometer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Grafik Antara Pengujian Alat Ukur dengan Spirometer 

Gambar 4.1 dapat dikatakan antara pengukuran mengunakan rancang bangun 

alat ukur volume  paru-paru dengan spirometer hampir sama, atau dapat dikatakan 
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sebanding. Pada Gambar 4.2 didapatkan grafik yang linier dengan koefisian 

korelasi R
2
 = 0,994. 

4.1.2 Hasil Uji Alat 

Pengujian kapasitas vital paru-paru dilakukan pada orang dewasa antara 

umur 18-25 tahun, dengan berat badan rata-rata antara  40-60 kg. Pengambilan 

data kapasitas vital paru-paru diambil dari mahasiswa FMIPA Unnes. Data hasil 

pengujian kapasitas vital paru-paru pada usia 18-25 tahun dengan berat badan 

rata-rata 40-60 kg dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Grafik Pengujian Alat Ukur dengan Spirometer  

4.2 Pembahasan 

Dari penelitian ini diperoleh sebuah rancang bangun alat ukur volume paru-

paru mengunakan aplikasi sensor tekanan gas mengunakan bahan Silicon Stress 

Stain Gauge. Alat ini dibuat untuk mengukur kapasitas vital paru-paru seseorang. 

Rancang bangun alat ukur volume paru-paru terdiri dari beberapa komponen, 
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yaitu sensor tekanan gas, penguat tegangan (Op-Amp), mikorokontroler 

menggunakan IC ATMega16 dan LCD. 

Sensor tekanan gas berfungsi sebagai alat untuk mengambil data tekanan 

udara yang dihembuskan ketika responden menghembuskan udara. Penguat 

tegangan digunakan untuk penguatan tegangan keluaran dari sensor agar 

tegangan dari sensor dapat dibaca oleh mikrokontroler. Mikrokontroler berfungsi 

sebagai pengolah data analog dari sensor yang ditampilkan pada LCD. Layar 

LCD berfungsi untuk menampilkan kapasitas vital paru-paru. 

Pengujian alat dilakukan  untuk memastikan apakah alat dalam keadaan 

baik atau tidak. Hasil dari pengujian Op-Amp dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Kenaikan tegangan keluaran dari sensor menyebabkan tegangan keluaran dari 

Op-Amp semakin besar. Perubahan tegangan tersebut dikarenakan adanya 

perubahan resistansi dari sensor karena adanya tekanan udara yang dihembuskan 

oleh responden, atau disebut sinyal respirasi. Pengujian Op-Amp dilakukan 

untuk memastikan nilai penguatan tegangan antara hasil pengukuran dengan hasil 

perhitungan sebanding. Dari Tabel 4.1 dapat dilihat hasil pengukuran tegangan 

penguatan secara pengukuran dapat dikatakan hampir sama denganperhitungan 

secara persamaan matematis, dengan pengutan tegangan mendekati 10 kali atau 

sama dengan penguatan tegangan yang digunakan. 

Pengujian ADC dapat dilihat pada Tabel 4.2. Hasil pengukuran 

menunjukkan bahwa  kenaikan tegangan keluaran dari Op-Amp menyebabkan 

nilai ADC semakin besar. Perubahan nilai ADC tersebut dikarenakan adanya 
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perubahan tegangan dari Op-Amp karena adanya perubahan tegangan keluaran 

dari sensor. Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa hasil pengukuran tegangan 

hampir sama dengan hasil perhitungan.Pada mikrokontroler ATMega16 tidak 

dibutuhkan ADC eksternal, karena ATMega16 sudah memiliki ADC internal. 

Pada penelitian ini, pengujian sensor belum dapat dilakukan, karena  belum 

mendapat alat uji tekanan gas dengan range tekanan 1 psi (6900Pa). Sensor yang 

digunakan pada penelitian ini bekerja pada tekanan antara tekanan 0 psi sampai 

16,68 psi. Sehingga untuk melakukan pengujian sensor belum bisa dilakukan, 

karenakan sensor bekerja pada tekanan rendah. Hanya dengan tiupan kecil saja 

sudah mempengaruhi nilai resistansi sensor. 

Penggunaan penguatan tegangan dikarenakan sinyal keluaran dari sensor 

sangatlah kecil yaitu antara rentang 0-487 mV. Rangkaian penguatan tegangan 

yang digunakan adalah penguat tak membalik (non-inverting)  dengan penguatan 

10 kali, agar sinyal analog yang dihasilkan oleh sensor dapat dibaca oleh 

mikrokontroler. Pengunaan penguatan tegangan 10 kali dalam penelitian ini 

dikarenakan mikrokontroler merupakan komponen elektronik yang akan bekerja 

pada logika satu, atau pada tegangan lebih dari 2,5V. Data yang telah di ubah 

menjadi data digital di mikrokontroler nantinya akan ditampilkan pada layar 

LCD 16 X 2 karakter. 

Pada saat pengujian alat, sensor dipasang selang pernapasan sepanjang  150 

cm  agar responden tidak kesulitan untuk meniup saat diambil datanya. 

Keunggulan dari alat ini selain portabel, ringan dan mudah untuk dioperasikan, 
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memiliki ketelilian sampai satu satuan, dan lebih akurat daripada spirometer 

udara yang mempunyai skala terkecil pengukuran 100 satuan. 

Pengujian alat ukur kapasitas vital paru-paru dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil pengukuran sensor dengan spirometer udara. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengkalibrasi alat yang telah dibuat. Hasil dari kalibrasi alat 

dengan spirometer dapat dilihat pada Gambar 4.2, Grafik menunjukkan bahwa 

koefisien korelasi yang dihasilkan sebesar 0,994, artinya data hasil pengukuran 

dari kedua alat tersebut sebanding. Data pengujian rancang bangun alat ukur 

volume paru-paru  mengunakan aplikasi sensor tekanan gas MPX5100 dengan 

spirometer  didapatkan ketelilian alat sebesar  98,6%,   perhitungan ralat dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 

Pada layar LCD ketika menguji batas nilai yang dapat dibaca oleh alat ukur  

nenunjukkan, bahwa batas maksimun volume udara yang dapat terukur oleh alat 

sebesar ± 4700 cc. Pengujian dilakukan dengan cara memberi tekanan pada 

sensor mengunakan pompa angin dengan skala tekanan berbeda,  data pengujian 

dapat dilihat pada lampiran 2.  Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui batas 

maksimun volume udara yang dapat dibaca oleh alat ukur. Tekanan udara pada 

sensor dipengaruhi oleh volume udara yang diberikan pada sensor. Semakin 

besar tekanan yang diberikan pada sensor semakin besar pula volume yang 

terbaca, oleh karena itu pada layar LCD akan menunjukkan volume udara akan 

bertambah besar jika tekanan yang diberikan bertambah besar. 
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Dalam penelitian melibatkan responden laki-laki dan perempuan dengan 

usia dan berat badan yang berbeda-beda. Hasil pengukuran dapat dilihat pada 

Gambar 4.3 dari data yang dihasilkan, menunjukkan perbedaan kapasitas vital 

paru-paru seseorang yang berkaitan dengan usia dan berat badan seseorang. Pada 

dasarnya kapasitas dan volume paru-paru dipengaruhi oleh usia dan jenis 

kelamin seseorang, namun pekerjaan, aktifitas, penyakit dan berat badan 

seseorang mempengaruhi kapasitas dan volume paru-paru seseorang. Seorang 

yang tubuhnya besar akan memiliki kapasitas paru-paru yang besar, karena 

volume paru-paru ditentukan juga oleh luas permukaan tubuh untuk pertukaran 

gas khususnya ronga dada. 

Hubungan antara volume paru-paru seseorang terhadap berat badan 

seseorang dapat dikatakan seseorang yang meliliki berat badan lebih besar 

memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar. Hal ini dikarenakan rongga dada 

orang tersebut lebih besar dari seorang yang bertubuh kecil atau memiliki berat 

badan di bawahnya. 

Hasil keseluruhan pengujian mengunakan alat ukur volume paru-paru, rata-

rata kapasitas viltal paru-paru orang pada usia dewasa antara umur 18-25 tahun 

(mahasiswa FMIPA Unnes khususnya) memiliki kapasitas paru-paru sebesar 

2414,396 cc, hampir sepadan dengan pengukuran mengunakan spirometer udara 

yang nilainya 2415,625 cc.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dihasilkan suatu alat ukur volume dan 

kapasitas paru-paru memanfaatkan sensor tekanan gas MPX5100 tipe piezoresistif 

tranducer berbahan silicon. Alat ukur volume dan kapasitas paru-paru yang dibuat 

memiliki ketelitian pengukuran 98,6%, batas maksimum volume udara yang dapat 

terukur ± 4700 cm
3
, power supplay 5 volt (DC), dan respon sensor terhadap tekanan 

udara kurang dari 5 detik. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disadari masih begitu banyak 

kesalahan dan kekuranganya, dengan demikian diharapkan adanya penelitian 

lanjutan. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk penelitian lebih lanjut antara 

lain 

(1) Karakterisasi sensor diharapkan lebih mendalam dalam melihat berbagai hal yang 

dapat mempengaruhi tegangan keluaran sensor, supaya tidak dipelukan lagi 

penguat tegangan. 

(2) Penelitian lebih lanjut diharapkan menggunakan ADC dengan bit yang lebih 

tinggi, agar hasil konversinya lebih halus,dan 
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(3) Diharapkan alat yang akan dibuat pada penelitianberikutnya tersedia konektor 

yang dihubungkan langsung dengan komputer, agar dapat diproses lebih lanjut. 
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Lampiran 1 

 

DATA PENGUJIAN ALAT 

 

ANALISIS DATA 

 

 

55,2387508

16

333,38630
778,95656422

2

2

22





 


n

X
Xx

i

ii

 

396,2414

16

1



  iXX
 

No 
Alat Ukur  

Volume paru (X) 

Spirometer 

(Y) 
X

2 
Y

2 
X.Y 

1 1798.667 1766.667 3235201.778 3121111.111 3177644.444 

2 1975.333 1966.667 3901941.778 3867777.778 3884822.222 

3 1990.333 2016.667 3961426.778 4066944.444 4013838.889 

4 2109.333 2116.667 4449287.111 4480277.778 4464755.556 

5 2164.000 2166.667 4682896.000 4694444.444 4688666.667 

6 2015.333 2033.333 4061568.444 4134444.444 4097844.444 

7 2137.000 2133.333 4566769.000 4551111.111 4558933.333 

8 2377.000 2366.667 5650129.000 5601111.111 5625566.667 

9 2481.000 2466.667 6155361.000 6084444.444 6119800 

10 2542.000 2550.000 6461764.000 6502500.000 6482100 

11 2691.333 2633.333 7243275.111 6934444.444 7087177.778 

12 2639.333 2683.333 6966080.444 7200277.778 7082211.111 

13 2806.667 2816.667 7877377.778 7933611.111 7905444.444 

14 2856.667 2833.333 8160544.444 8027777.778 8093888.889 

15 2980.000 3033.333 8880400.000 9201111.111 9039333.333 

16 3066.333 3066.667 9402400.111 9404444.444 9403422.222 

∑ = 38630.333 38650 95656422.778 95805833.333 95725450 
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Keterangan 

Se   = Standart deviasi 

X  = Rata-rata X (alat ukur) 

Y   = Rata-rata Y (Spirometer) 

Ks = Keseksamaan 
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Lampian 2 

Tabel Uji Display Volume pada LCD 

NO TEKANAN VOLUME (cc) 

1 1 1144 

2 2 1848 

3 3 2728 

4 4 3960 

5 5 4400 

6 6 4488 

7 7 4576 

8 8 4664 

9 9 4728 

10 10 P656 

11 11 P749 

12 12 P920 

 

Keterangan, 

- Semakin besar nilai tekanan, semakin besar pula tekanan yang diberikan.  

- Dari tabel lampiran 2 dapat dinyatakan semakin besar tekanan semakin besar pula 

volume udara yang terukur. 

- Arti karakter “P” adalah batas error pembacaan alat ukur. 
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Lampiran 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Rangkaian Alat Ukur Kapasitas Vilat Paru-Paru 
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Lampiran 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Dimensi Sensor  Tekanan Gas Mpx5100 

Tabel Pin Number pada Sensor tekanan gas MPX 5100 
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LAMPIRAN 5 

Tabel Karakteristik Sensor  MPX 5100 
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LAMPIRAN 6 

Tabel Karakteristik Op-Amp 741 
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LAMPIRAN 7 

LISTING PROGRAM 

#include <mega16.h> 

#include <delay.h> 

// Alphanumeric LCD Module functions 

#asm 

   .equ __lcd_port=0x18 

#endasm 

#include <lcd.h> 

#define ADC_VREF_TYPE 0x60 

// Read the 8 most significant bits 

// of the AD conversion result 

unsigned char read_adc(unsigned char adc_input) 

{ 

ADMUX=adc_input|ADC_VREF_TYPE; 

// Start the AD conversion 

ADCSRA|=0x40; 

// Wait for the AD conversion to complete 

while ((ADCSRA & 0x10)==0); 

ADCSRA|=0x10; 

return ADCH; 
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} 

 

// Declare your global variables here 

void tampil(unsigned int dat) 

{ 

 unsigned int data; 

  data = dat / 1000; 

 data+=0x30; 

 lcd_putchar(data); 

  dat%=1000;          

 data = dat / 100; 

 data+=0x30; 

 lcd_putchar(data); 

 dat%=100; 

 data = dat / 10; 

 data+=0x30; 

 lcd_putchar(data); 

 dat%=10; 

 data = dat + 0x30; 

 lcd_putchar(data); 

 } 

void tampilpxrs(unsigned int dat) 

{ 
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unsigned int data;  

 data = dat / 1000; 

 data+=0x30; 

 lcd_putchar(data); 

  dat%=1000;          

 data = dat / 100; 

 data+=0x30; 

 lcd_putchar(data); 

 dat%=100; 

 data = dat / 10; 

 data+=0x30; 

 lcd_putchar(data); 

 dat%=10; 

 data = dat + 0x30; 

 lcd_putchar(data); 

 } 

unsigned int x,y,a; 

void lihat() 

{ 

x=((read_adc(0)*(5000/1023))); 

} 

void hitung() 

{ 
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lihat(); 

y=(x-40)*20,32; 

lcd_gotoxy(1,0); 

lcd_putsf("K.VITAL PARU:"); 

lcd_gotoxy(4,1); 

tampil(y);    

if (a<=4000){a=0;} 

 

//lihat(); 

//a=y+4000; 

//if (a<=4000){a=0;} 

 

//lcd_gotoxy(0,1); 

//lcd_putsf("K.VITAL:"); 

//lcd_gotoxy(8,1); 

// tampilpxrs(a);  

 

//////////////////  

//satuan 

lcd_gotoxy(12,1); 

lcd_putsf("CC"); 

//lcd_gotoxy(14,1); 

//lcd_putsf("CC"); 
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/////////////////// 

} 

void main(void) 

{ 

// Declare your local variables here 

 

// Input/Output Ports initialization 

// Port A initialization 

// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In  

// State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T  

PORTA=0x00; 

DDRA=0x00; 

 

// Port B initialization 

// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In  

// State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T  

PORTB=0x00; 

DDRB=0x00; 

 

// Port C initialization 

// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In  

// State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T  
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PORTC=0x00; 

DDRC=0x00; 

 

// Port D initialization 

// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In  

// State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T  

PORTD=0x00; 

DDRD=0x00; 

 

// Timer/Counter 0 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer 0 Stopped 

// Mode: Normal top=FFh 

// OC0 output: Disconnected 

TCCR0=0x00; 

TCNT0=0x00; 

OCR0=0x00; 

 

// Timer/Counter 1 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer 1 Stopped 

// Mode: Normal top=FFFFh 

// OC1A output: Discon. 
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// OC1B output: Discon. 

// Noise Canceler: Off 

// Input Capture on Falling Edge 

TCCR1A=0x00; 

TCCR1B=0x00; 

TCNT1H=0x00; 

TCNT1L=0x00; 

OCR1AH=0x00; 

OCR1AL=0x00; 

OCR1BH=0x00; 

OCR1BL=0x00; 

 

// Timer/Counter 2 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer 2 Stopped 

// Mode: Normal top=FFh 

// OC2 output: Disconnected 

ASSR=0x00; 

TCCR2=0x00; 

TCNT2=0x00; 

OCR2=0x00; 

 

// External Interrupt(s) initialization 
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// INT0: Off 

// INT1: Off 

// INT2: Off 

MCUCR=0x00; 

MCUCSR=0x00; 

 

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization 

TIMSK=0x00; 

 

// Analog Comparator initialization 

// Analog Comparator: Off 

// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off 

// Analog Comparator Output: Off 

ACSR=0x80; 

SFIOR=0x00; 

 

// ADC initialization 

// ADC Clock frequency: 172.800 kHz 

// ADC Voltage Reference: AVCC pin 

// ADC High Speed Mode: On 

// ADC Auto Trigger Source: None 

// Only the 8 most significant bits of 

// the AD conversion result are used 
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ADMUX=ADC_VREF_TYPE; 

ADCSRA=0x86; 

SFIOR&=0xEF; 

SFIOR|=0x10; 

 

// LCD module initialization 

lcd_init(16);  

lcd_gotoxy(4,0); 

lcd_putsf("VOLUME"); 

lcd_gotoxy(3,1); 

lcd_putsf("PARU-PARU"); 

delay_ms(2000); 

lcd_clear(); 

 

while (1) 

      { 

      // Place your code here 

    hitung(); 

      }; 

} 

 


